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AQUAPANEL® Cement Board Indoor
(Lighter. Easier. Faster.)
Новата циментосвързана плоскост за вътрешно приложение
Идеална за мокри и влажни помещения

със сигурност
един добър избор!
AQUAPANEL® -

Физични характеристики
Дължина (mm)

1200/1250/2400/2500

900/2000/2400/2500/
2600/2800/3000

900/2000/2500/2600

Широчина (mm)

900

1200

1250

Дебелина (mm)

12.5

12.5

12.5

Мин. радиус на огъване за 900/1200/1250 mm широки плоскости

1

1

1

Тегло (kg/m )

прибл. 11

прибл. 11

прибл. 11

Суха обемна плътност (kg/m 3) съгл. EN 12467

прибл. 750

прибл. 750

прибл. 750

Якост на огъване (MPa) съгл. EN 12467

≥7

≥7

≥7

pH-стойност

12

12

12

Клас по реакция на огън съгл. EN 13501

A1 негорим

A1 негорим

A1 негорим

2

Описание
Циментовата плоскост Aquapanel Cement Board Indoor(Lighter. Easier. Faster.) е твърда и издръжлива плоскост за вътрешна употреба. Тя е изработена
от агрегиран Портландцимент покрит с мрежа от стъклени влакна вградена
в предната и задната част на плоскостта.
Краищата по ширина са отрязани прави, а надлъжните кантове са
подсилени за допълнителна здравина (the EasyEdge®). Плоскостта е 100%
водоустойчива и устойчива на плесен и мухъл. Тя е негорима, с ниски
разходи за монтаж.

Приложение
Циментовата плоскост Aquapanel Cement Board Indoor (Lighter. Easier.
Faster) се използва за изграждане на вътрешни стени.
Тя служи като основа за плочки или други крайни покрития и е в съответствие
с EN 12467 клас 2.

Характеристики
■ Плоскост за мокри и влажни помещения
■ 100% водоустойчива
■ Екологична и щадяща околната среда
■ Устойчива на мухъл и плесен
■ Здрава, устойчива на удар
■ Може да се разкроява, като се използва техниката “драскане и пречупване”
■ Опростен, лесен монтаж
■ Може да се огъва на цяла плоскост в сухо състояние до 1 метър радиус

Обработка и монтаж
Aquapanel Cement Board Indoor (Lighter. Easier. Faster) се монтира
хоризонтално върху вертикална конструкция от метални профили. Освен
хоризонтален монтаж е възможен също и вертикален. В зависимост от
изискванията е възможно да се използва еднослойна, двуслойна облицовка
или в комбинация с други плоскости на Кнауф.
Два вида третиране на фугите: фугите се залепват с лепило Aquapanel
(PU) или се оформят с Aquapanel фугираща и шпакловъчна смес - бяла с
фугираща лента Aquapanel (10 cm). Всички нужни аксесоари са налични в
продуктовата гама на Aquapanel.
Време за монтаж – стена:
прибл. 12 min/m 2 (вкл. винтове и лепило).
прибл. 15 min/m 2 (вкл. винтове, фугопълнител и лента).
Разстояние мужду профилите: max. 600 (625) mm
Моля, вижте препоръките за монтаж.

Вид на доставка

Транспорт и съхранение
Винаги носете плоскостите изправени настрани или върху палет с помощта
на мотокар. При монтажа на плоскостите се убедете, че ъглите и кантовете
не са повредени.
Подът да е способен да поеме тежестта на плоскостите. Палет с
циментови плоскости Aquapanel Cement Board Indoor (Lighter. Easier. Faster)
представлява натоварване върху пода от 700 кг до 2250 кг (при доставка).
Плоскостите трябва да са защитени от влага и атмосферни влияния преди
да бъдат монтирани. Плоскости, които са се навлажнили трябва да се
оставят върху равна повърхност, за да изсъхнат и от двете страни.
Осигурете време, плоскостите да се климатизират към околната влажност
и температура преди монтаж. Да не се монтира при температура по-ниска
от +5 °C.

			
Плоскости/палет
55 pieces
			
			
			
			
			
			
П лощ/палет
59.4 m 2
		
132 m 2
		
158.4 m 2
		
165 m 2
		
171.6 m 2

w x l (mm)
1200 x 900
1200 x 2000
1200 x 2400
1200 x 2500
1200 x 2600
1200 x 2800
1200 x 3000
1200 x 900
1200 x 2000
1200 x 2400
1200 x 2500
1200 x 2600

Арт. №
519752
519758
508267
508268
508264
519767
519750
519752
519758
508267
508268
508264

		
		

1200 x 2800
1200 x 3000

519767
519750

184.8
198 m 2

AQUAPANEL® е технологично напреднала строителна система. Защото е система, включва ясни процеси, стъпка по стъпка от идея
до завършен проект. Циментовите плоскости AQUAPANEL ®, аксесоарите и услугите работят в унисон, за да сте сигурни, че вашият
проект ще бъде завършен, както е планирано.

www.knauf.bg
@ info@knauf.bg
Издание: 01/2016

AQUAPANEL® е регистрирана търговска марка.
Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 0700 300 03
Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Конструктивните,
статичните и строителнофизическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното одобрение
на Кнауф. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо.
Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф.

